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Dutch summary | Nederlandse samenvatting
Boezemfibrilleren. Boezemfibrilleren is een veel voorkomende hartritmestoornis en 

komt steeds vaker voor.1,2 Ongeveer 1 op de 3 mensen boven de 55 jaar ontwikkelt 

boezemfibrilleren.3 Tijdens boezemfibrilleren veroorzaken chaotische impulsen in de 

boezems van het hart onregelmatige geleiding van impulsen naar de kamers van het 

hart.4,5 Op het elektrische cardiogram (ECG) kan boezemfibrilleren worden vastgelegd 

en worden herkend aan een afwezige P golf en een onregelmatig hartritme. Volgens 

de Europese richtlijnen zijn er drie vormen van boezemfibrilleren te onderscheiden: 

paroxysmaal boezemfibrilleren (een episode korter bestaand dan 7 dagen en spontaan 

converterend naar een regelmatig ritme -- sinusritme), persisterend boezemfibrilleren 

(een episode langer bestaand dan 7 dagen en te converteren naar sinusritme door 

middel van behandeling) en permanent boezemfibrilleren (een episode langer 

bestaande dan 7 dagen en geaccepteerd door de behandelaar en enkel de hartslag 

frequentie wordt behandeld). De episodes van boezemfibrilleren kunnen over de tijd 

toenemen van paroxysmaal naar persisterend naar permanent boezemfibrilleren.6 

Klinische risico factoren van boezemfibrilleren zijn onder andere leeftijd, mannelijk 

geslacht, hoge bloeddruk, diabetes en een hoge body mass index (BMI).1,7 Zo 

verdubbelt een hoge bloeddruk het risico op boezemfibrilleren.8 Daarnaast geven 

bestaande hart- en vaatziekten zoals hartfalen, een doorgemaakt myocardinfarct 

of een CVA/ (ofwel cerebrovasculair accident (CVA) of transient ischemic accident 

(TIA)) een hoger risico op het ontwikkelen van boezemfibrilleren.8 Patiënten met 

boezemfibrilleren kunnen ernstige beperkingen in het dagelijks leven ondervinden 

door bijvoorbeeld bijkomende klachten van kortademigheid, duizeligheid 

en hartkloppingen.9–12 Echter, niet alle patiënten ervaren symptomen van 

boezemfibrilleren en het boezemfibrilleren kan dan onopgemerkt en onbehandeld 

blijven. Dit kan gevaarlijk zijn, aangezien patiënten met boezemfibrilleren een 

verhoogd risico hebben op hartfalen, dementie, een CVA of TIA en overlijden.1,6 Het 

is daarom belangrijk te kunnen bepalen wie risico loopt om boezemfibrilleren te 

ontwikkelen. Boezemfibrilleren kan dan sneller worden ontdekt, behandeld en de 

risico’s op geassocieerde ziekten worden verkleind. 

Boezemfibrilleren en genetica

Ondanks dat veel klinische factoren het ontwikkelen en de progressie van 

boezemfibrilleren kunnen verklaren, blijft het ontstaan en de progressie van 

boezemfibrilleren bij een deel van de patiënten onverklaarbaar. In de afgelopen 
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jaren is er bewijs gevonden voor een genetische component die boezemfibrilleren 

veroorzaakt. De geschatte genetische bijdrage aan het ontstaan van 

boezemfibrilleren is ongeveer 22%.13 

De genetische component van boezemfibrilleren werd eerst onderzocht in families 

waar boezemfibrilleren veel voorkwam. In 2004 onderzocht de Framingham Heart 

Study boezemfibrilleren in ouders en hun nageslacht. Zo bleek dat als één ouder 

met boezemfibrilleren was gediagnosticeerd het nageslacht een hoger risico had 

op het ontwikkelen van boezemfibrilleren.14 Kort daarna lieten steeds meer analyses 

zien dat familiaire clustering van boezemfibrilleren veroorzaakt zou kunnen worden 

door genetische overdracht.15–17 Eerder werden er genetische analyses gedaan met 

bijvoorbeeld “candidate genes”. De genetische loci werden onderzocht op basis 

van hun waarschijnlijke biologische betrokkenheid met boezemfibrilleren. Echter 

waren de onderzoeksgroepen vaak te klein om daadwerkelijk een associatie aan te 

tonen. De genetische analyse technieken ontwikkelden zich en grootendeels door 

internationale samenwerking via het Atrial Fibrillation Genetics (AFGen) consortium 

groeide wereldwijd de database van veel voorkomende genetische varianten. In 2007 

werd de eerste genome-wide association studies (GWAS) voor boezemfibrilleren 

verricht met 550 patiënten en 4476 controle personen.18 Eén van de eerste genetische 

loci die met GWAS gevonden werd was PITX2, op het chromosoom 4q25. Pitxc2 is een 

transcriptiefactor die in de embryonale ontwikkeling van de atria, sinusknoop en links-

rechts asymmetrie van het hart een rol speelt.18,19 De populaties waarin GWAS werden 

uitgevoerd konden snel worden uitgebreid in aantal. Als gevolg hiervan groeide het 

aantal genetische varianten geassocieerd met boezemfibrilleren in de afgelopen 

decennia uit tot meer dan 100. Met de genetische varianten kunnen genetische risico 

scores worden gemaakt die het genetische risicoprofiel op boezemfibrilleren in de 

populatie zichtbaar kunnen maken.20 Tevens kunnen genetische varianten meer inzicht 

geven in oorzakelijke verbanden tussen boezemfibrilleren en klinische risicofactoren. 

Mendelian randomisatie is een genetische analyse techniek die vergelijkbaar is met 

een gerandomiseerd onderzoek waarmee oorzakelijke verbanden kunnen worden 

onderzocht.21,22 De uitkomst van de groep met genetische risico varianten wordt 

vergeleken met een groep zonder genetische risicovarianten. Zo worden genetische 

determinanten van een klinische risicofactor van boezemfibrilleren onderzocht op hun 

relatie met het ontstaan van boezemfibrilleren en kan bewijs worden geleverd voor 

een oorzakelijk verband tussen de onderzochte risicofactor van boezemfibrilleren en 

het ontstaan van boezemfibrilleren.
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Doel van dit proefschrift. In dit proefschrift is met behulp van onder andere de 

internationale samenwerking binnen het AFGen consortium de bijdrage van 

genetische determinanten van boezemfibrilleren in combinatie met de huidige 

klinische informatie onderzocht. In deel I van het proefschrift worden voornamelijk de 

genetische en klinische determinanten van het ontwikkelen van boezemfibrilleren 

onderzocht. In deel II worden de genetische en klinische determinanten na de 

diagnose van boezemfibrilleren onderzocht. 

Genetische determinanten van boezemfibrilleren. Het proefschrift begint met een 

uitgebreid overzicht van genetisch onderzoek over boezemfibrilleren (hoofdstuk 

1). In hoofdstuk 2 wordt ingezoomd op een genetische marker van leeftijd, de 

telomeerlengte. Telomeren zijn structuren die op het einde van chromosomen DNA 

degradatie tegen gaan. Echter, met elke celdeling verkorten de telomeren. Telomeer 

verkorting kan uiteindelijk leiden tot verminderde stabiliteit van chromosomen en 

celdood tot gevolg hebben.23 In hoofdstuk 2 wordt duidelijk dat, in tegenstelling tot 

de chronologische leeftijd, de biologische leeftijd in de vorm van telomeerlengte 

niet geassocieerd is met boezemfibrilleren. Chronologische leeftijd en andere 

risicofactoren zijn waarschijnlijk sterkere voorspellers van boezemfibrilleren. Het 

leeftijdsgeassocieerde risico op boezemfibrilleren wordt mogelijk in andere (nog 

onbekende) genetische markers in cardiaal weefsel geuit. Verder onderzoek is 

nodig om deze hypothese te bevestigen.24,25 

Een lage, maar ook een hoge rust hartslag zijn in de literatuur geassocieerd met 

boezemfibrilleren.26–31 Om te onderzoeken of de snelheid van de rust hartslag 

boezemfibrilleren veroorzaakt werd er in hoofdstuk 3 Mendelian randomisatie 

toegepast. Genetische determinanten van de rust hartslag werden in een Mendelian 

randomisatie analyse gebruikt als afgeleide van de rust hartslag. De resultaten lieten zien 

dat een rust hartslag onder de 65 per minuut boezemfibrilleren zou kunnen veroorzaken. 

Echter, tegen onze verwachtingen in, was een hogere rust hartslag dan 65 slagen per 

minuut niet geassocieerd met het veroorzaken van boezemfibrilleren. Mogelijk zijn 

andere cardiovasculaire risicofactoren die geassocieerd zijn met een hoge rust hartslag 

medeverantwoordelijk voor het ontstaan van boezemfibrilleren. De resultaten van onze 

studie kunnen als basis gebruikt worden voor studies die in de toekomst een lage rust 

hartslag willen onderzoeken als risico indicator voor boezemfibrilleren.

Als patiënten boezemfibrilleren ontwikkelen zijn er verschillende vormen te 

onderscheiden.6 In hoofdstuk 4 hebben we de verschillende vormen van 
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boezemfibrilleren onderzocht. We ontdekten dat bepaalde genetische variaties 

alleen voorkwamen in patiënten met paroxysmaal boezemfibrilleren.32 Onze 

resultaten geven aan dat genetische varianten een belangrijke rol kunnen spelen 

voor sommige patiënten. De huidige Europese richtlijnen benadrukken het belang 

van gepersonaliseerde zorg en behandeling. Het identificeren van de vormen van 

boezemfibrilleren en het bijbehorende genetische profiel kan het personaliseren 

van de zorg van boezemfibrilleren verbeteren.

Eén van de manieren om het genetische profiel van boezemfibrilleren zichtbaar te 

maken, is het construeren van een genetische risicoscore. In hoofdstuk 5 hebben 

we met een genetische risicoscore van BMI de progressie van boezemfibrilleren 

onderzocht. BMI is één van de risicofactoren van progressie van boezemfibrilleren.33 

Gewichtsverlies kan de belasting van boezemfibrilleren en de symptomen van 

boezemfibrilleren ten goede komen.34,35 Onze resultaten lieten zien dat genetische 

determinanten van BMI in vrouwen een verhoogd risico op progressie van 

boezemfibrilleren gaven.36 Genetische determinanten van BMI kunnen mogelijk 

boezemfibrilleren veroorzaken. Echter, verder onderzoek is nodig om daadwerkelijk 

oorzakelijke verbanden te leggen. Ook zal er meer onderzoek moeten worden 

gedaan naar het effect van verandering in BMI en het genetische risico op het 

ontwikkelen van progressie van boezemfibrilleren.

In hoofdstuk 6 onderzochten we genetische aanwijzingen voor een oorzakelijke 

verband tussen boezemfibrilleren en linker boezem grootte en functie. Druk en/

of volume vergroting van het linker boezem is vaak aanwezig bij individuen met 

progressie van boezemfibrilleren en kan verandering in de structuur en functie 

van de linker boezem veroorzaken.4,5,37 Verandering in structuur en functie van de 

boezem wordt ook wel remodellering genoemd. Remodellering kan episodes van 

boezemfibrilleren triggeren en episodes van boezemfibrilleren kunnen het proces 

van remodellering onderhouden – een vicieuze cirkel.4,38 Onze resultaten laten via 

Mendelian randomization analyses zien dat er genetische aanwijzingen zijn voor 

een oorzakelijk verband tussen boezemfibrilleren en linker boezem grootte. In 

de “leave-one-out” analyse werd onderzocht of de associatie nog steeds bestaat 

als één genetische variant van boezemfibrilleren niet wordt meegenomen in de 

analyse. Een genetische variant op het PITX2 gen lijkt een grote rol te spelen 

in de associatie tussen boezemfibrilleren en linker boezem grootte.39 Het is 

vooralsnog onbekend of optimale behandeling, met als gevolg minder episodes 

van boezemfibrilleren, PITX2 expressie kan verminderen en daarmee structurele 
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en functionele verandering van de linker boezem kan voorkomen of minimaliseren. 

Data over genetisch gedreven behandelingen zijn namelijk schaars. 

Conclusies. In de afgelopen decennia is de kennis over genetica en 

boezemfibrilleren wereldwijd toegenomen. Internationale samenwerking via 

het AFGen consortium heeft geleid tot één van de grootste bijdrages aan GWAS 

analyses van boezemfibrilleren. Door internationale samenwerking binnen dit 

consortium konden in de afgelopen jaren de power van GWAS analyses toenemen 

en de voor alsnog missende informatie over genetica en boezemfibrilleren 

worden aangevuld. Zo kon het aantal genetische varianten geassocieerd met 

boezemfibrilleren worden uitgebreid. 

Dit proefschrift laat zien dat verschillende genetische profielen van patiënten 

met boezemfibrilleren kunnen worden onderscheidden en genetische varianten 

oorzakelijke verbanden tussen klinische determinanten van boezemfibrilleren 

kunnen onthullen. 

De vertaling van genetische informatie naar de klinische praktijk is nog beperkt, 

aangezien de onderliggende biologische mechanismen nog grotendeels onbekend 

zijn. Beter begrip van genetica in boezemfibrilleren zal hopelijk betere preventieve 

maatregelen, detectie en behandeling voor boezemfibrilleren opleveren en dus de 

impact van de ziekte op het individu en de samenleving verkleinen. In de komende 

decennia is het belangrijk om ontdekkingen op genetisch gebied verder te kunnen 

gaan vertalen naar nieuwe moleculaire aanknopingspunten, behandelresultaten 

en gepersonaliseerde therapieën. Immers, als de screening en behandeling voor 

boezemfibrilleren verder gepersonaliseerd kan worden, komt dat in de toekomst 

het welzijn van personen die risico lopen op het ontwikkelen van boezemfibrilleren 

ten goede.
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